
 



MESTRES QUE INTERVENEN 
 
- Amor Rodríguez, tutora  de 5è A.  
  
-Esther Jiménez, tutora  de 5è B. 
 
-Montse Olmos, anglès i plàstica a 5è A i B,      
català a 5èA i matemàtiques a  5è B. 
 
-Sílvia Díaz, mestra d’E.E a 5è A. 
 
-Marc Montesinos, SIEI a 5è B. 
 



INFORMES TRIMESTRALS 

• Nadal 

• 26 de març (abans de Setmana Santa) 

• Final de Curs 

ENTREVISTES 
     Aquest any , a causa de les mesures Covid, les entrevistes 

hauran de ser per telèfon o videoconferència. Els pares o la 
tutora la demanaran per email. 

  

• Dimarts de 11,20 a  12´20 (Amor 5èA) 

• Dimecres de 8,50 a 9,50 (Esther 5èB) 

 



SORTIDES I ACTIVITATS PREVISTES 

 Degut a les normes de la Covid, els dos grups 
NO poden anar junts d’excursió. Per tant de 
moment, no en podrem fer.  
 
 Si es dóna el cas, que hi pugui anar un sol grup 
i depenent de l’aforament del lloc a visitar, ja us 
ho comunicarem i fareu el pagament per l’app 
TPV.   

 



 

 

 

 Aquest curs no podrem fer 
activitats que impliqui la barreja 
amb altres grups: padrins, tallers... 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DE  5è 



EL BLOC DE CINQUÈ 

En el bloc de cinquè aquest curs podreu trobar:  
 
O Activitats diàries de l’escola 
O El personatge misteriós 
O Activitats d’ampliació 
O Enigmes matemàtics 
O Recomanacions literàries 

 
 

CLASSROOM:  continuarem fent ús d’aquest 
                             recurs durant tot el curs. 



 

 

 Corre-corre (velocitat lectora català)  
 Operacions i problemes 
 Dictats 
 Feines per acabar 
 Altres 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEURES 



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

OEls alumnes d’EE són atesos dins de l’aula 

ordinària. 

OFem tallers artístics: dos tallers diferents. 

ODesdoblem l’anglès amb el català (1 classe/ 2 

mestres). 

OSEP lectiu reforçant les àrees sent dos mestres a 

l’aula. 

 



HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI 

O Cal treballar cada dia 1 o 1 i ½ h.  

O Intentar tenir un lloc d’estudi tranquil.  

O Material necessari a casa: diccionari, atles, 
paper, regle, compàs, … 

O Llegir habitualment. Fer servir les biblioteques 
públiques.  

 

   Fem tutoria de grup setmanalment.  

 Cal portar tot el necessari per treballar a l’escola: 
material, bata o samarreta… 



LECTURA 

Lectures obligatòries: 

 Un llibre per trimestre de català i castellà. 

 La volta al món en 8O dies(Català) 

 El Lazarillo de Tormes (Castellà) 

 

Les lectures de llibres aniran acompanyades d'algun 
treball sobre el llibre llegit. 



HÀBITS PERSONALS 

O Dormir un mínim de 8 hores tots els dies.  

O Regularitat en els hàbits d’anar a dormir.  

O No veure massa la televisió. Seleccionar els 
programes.  

O Controlar l’ús de les videoconsoles.  

O Preparar el material per l’escola el dia d’abans.  

O Col·laborar en les feines de casa.  

O Presentar bé els treballs.  

O Fer servir l’agenda.  

O Arribar puntuals a l’escola. 

 



LA CONVIVÈNCIA A LES AULES 
O Afavorir les relacions entre ells. 
O Treballar l’educació en valors. 
O Resoldre els conflictes que es puguin produir a la 

classe el més ràpidament possible. 
O Quan ha hagut un incident que es considera amb una 

certa importància l’alumne fa un escrit i el porta a 
casa.  

O Quan un alumne està implicat de forma reiterada en 
diferents incidents o quan l’incident és molt greu, en 
aquests casos es fa una valoració per l’equip docent del 
cicle. 

O Com a últim extrem l’alumne pot ser valorat a la 
comissió de convivència del consell escolar. 

 



HÀBITS SANITARIS 

O * Portar sempre posada  la mascareta i una 
de recanvi a una bossa de roba, marcada 
amb els seu nom. 

 

O * Neteja de mans amb aigua i sabó i/o gel 
hidroalcohòlic vàries vegades al dia.  

 

O * Ampolleta d’aigua. 



QUOTA DE MATERIAL I SORTIDES 

O La quota de material i sortides és de 109€ 

 

O Material de cicle: 45€ 

 

O Copisteria, reposició de llibres, material 
higiènic...34€ 

 

O Autocars, monitors: 30€ (no es cobrarà si no es 
poden realitzar) 

 



COL·LABORACIÓ DE LA FAMÍLIA 

 

O Revisar l'agenda diàriament.  
 

O Fomentar l'hàbit d'estudiar i llegir cada dia. 
 

O  Valorar positivament el que fan els vostres fills/es. 
 

O Demanar-los esforç. 
 

O Comunicació directa amb les tutores a través del 
correu electrònic. 

 
  



MOLTES GRÀCIES PER 
LA VOSTRA 

ASSISTÈNCIA!!! 


